
 

 

 

  
  

SSoolluuttiioonnss  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr  
Automatizácia a orchestrácia procesov 

 
 
Systém Solutions Business Manager (Micro Focus/SERENA) je webová platforma pre procesné 
riadenie, automatizáciu a orchestráciu procesov, ktorá umož�uje namodelova� a následne opakovane a konzistentne 
realizova� procesné re�azce, ktoré prechádzajú naprie� celou organizáciou. Nasadenie Solutions Business Manager 
vedie k priebežnému zdokona�ovaniu vzájomne previazaných automatizovaných procesov, ich orchestrácii, ku zlepšeniu 
tímovej spolupráce, k dôslednému využívaniu najlepších praktík a vo výsledku k zníženiu nákladov a rizík. 
 
Solutions Business Manager sa oproti iným nástrojom pre procesné riadenie vyzna�uje širokou konfigurovate�nos�ou 
nevyžadujúcou nákladné programovanie.  
�alšou k�ú�ovou charakteristikou je rýchla implementácia a pomerne nízke nároky na správu a údržbu. 
 
V procesoch automatizovaných prostredníctvom nástroja Solutions Business Manager môžete pracova� tak, ako ste 
zvyknutí. Pri implementácii sa vychádza z vašich zvyklostí a zo zaužívaných praktík a tieto sú transformované do podoby 
systematicky chápaných, opakovane vykonávaných procesov. Opakovate�nos� a predikovate�nos� napomáha k 
dodržaniu stanovených termínov a efektívnemu využitiu zdrojov. 
 
Prostredníctvom intuitívneho grafického workflow editoru môžete �ahko definova� a vylepšova� i ve�mi komplexné 
procesy. Solutions Business Manager disponuje aparátom pre flexibilný návrh webových formulárov pozostávajúcich z 
jednotlivých polí ur�ených pre komunikáciu v rámci procesu. Jednotlivé procesy môžete tiež �ahko previaza� a s využitím 
automatizovaných akcií tak dosiahnu� ich vzájomnú integráciu. 
 

 

 

 

 
Solutions Business Manager pracuje na princípe rolí, zodpovedných za jednotlivé aktivity v rámci procesu. Každý 
ú�astník procesu tak vidí �o sa má realizova�/vykonáva�, kto to má vykona� a �o bude nasledova�. Automatické 
notifikácie prostredníctvom e-mailových správ zais�ujú hladké posúvanie práce v rámci procesu. V prípade 
neštandardného priebehu môže by� automaticky zaslaná eskala�ná správa, ktorá umožní v�as zaisti� vykonanie 
nápravy. 
  



 

 

 

 
Požívate�ské rozhranie je prispôsobené pre každú rolu vo forme 
domovské stránky, ktorá sprístup�uje potrebné informácie. 
Samotný používate� tak má možnos� prispôsobenia do podoby 
reflektujúcej naj�astejšie používané poh�ady. Okrem toho si 
používate� môže pod�a svojich potrieb zvoli� relevantné udalosti, 
na ktoré chce by� upozornený formou e-mailové notifikácie. Všetky 
tieto nastavenia sú vykonané bez použitia akéhoko�vek 
programovania. Vytvárané poh�ady môžu ma� formu výpisov, 
tabuliek alebo grafov a môžu by� využité pre zis�ovanie trendov a 
následnú optimalizáciu automatizovaného procesu. V grafických 
poh�adoch je možné definova� toleran�né hranice, ktoré u�ah�ujú 
vizuálnu indikáciu odchýlok. 

 
Solutions Business Manager umož�uje �ahké prevedenie zmien implementovaných procesov. Prevedené zmeny sú 
okamžite funk�né bez nutnosti prerušenia prevádzky systému. Zložitejšie zmeny vyžadujúce overenie pred nasadením 
do produk�ného systému je možné najprv odladi� na paralelne prevádzkovanom testovacom serveri.  
 

Prostredie pre návrh procesov/workflow 
- definícia procesov a atribútov 
- orchestrácia webových služieb 
- používatelia, skupiny, prístupové práva 
  

Prevádzkové prostredie 
- databázová a webová technológia 
- kompletné spracovanie na serveri 
- prístup z desktop cez web browser 

 

 

 
Každá akcia, ktorú používate� vykoná v Solutions Business Manager sa zaznamenáva do histórie, takže je následne 
možné vysledova� všetky údaje o každej �innosti. Tieto historické údaje podporujú zodpovednos� a predstavujú 
efektívnu bázu pre vykonávanie auditov a postupnú optimalizáciu procesu. 
 
Solutions Business Manager obsahuje prostriedky pre �ahkú lokalizáciu používate�ského rozhrania web-klienta do 
rôznych jazykov, na základe �oho bola firmou LBMS vytvorená �eská verzia. 
  

Solutions Business Manager je koncipovaný ako široko otvorený nástroj, poskytujúci prostriedky pre �ahkú integráciu s 
ostatnými systémami firemnej infraštruktúry. Pre tieto ú�ely je možné využi� technológie webových služieb alebo 
rozhranie API, umož�ujúce na programovej úrovni vola� funkcie, štandardne dostupné z používate�ského rozhrania. 
Vzh�adom k transparentnosti štruktúry databázových schémat Solutions Business Manager je možné integráciu zaisti� aj 
na úrovni databázy. 
 

Orchestrácia webových služieb : 
Pre integráciu s �alšími aplikáciami ponúka 
Solutions Business Manager robustný aparát 
orchestrácie webových služieb, ktorý umož�uje 
vytvára� integra�né scenáre v grafickom editore 
obdobne ako pre formulárové workflow. 
 
Orchestrácie sa navrhujú v module Mashup 
Composer a sú�as�ou prostredia Solutions 
Business Manager je je aj prevádzkové prostredie 
pre spúš�anie orchestrácií – BPEL engine. Týmto 
spôsobom je možné orchestrácie za�leni� priamo 
do automatizovaných workflow, synchrónne ich 
spúš�a� a vraca� výsledky. 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
Prínosy nasadenia : 

- opakovate�né, vynútite�né a �ahko auditovate�né procesy, 
- zlepšenie toku informácii a spolupráce medzi ú�astníkmi, 
- zavedenie konzistentného procesného prístupu cez všetky organiza�né jednotky a efektívna koordinácia 

všetkých �inností, 
- schopnos� priebežného overovania efektívnosti procesov s cie�om ich postupnej optimalizácie, 
- zaistenie transparentnosti priebehu celého procesu aj s ur�ením metrík pre meranie kvality, 
- dôsledné uplatnenie najlepších praktík, 
- dosiahnutie konformity s normami a štandardmi ako sú ITIL, ISO, Sarbanes-Oxley, CMMI, SixSigma a �alšie. 

 
Technológie 
Solutions Business Manager je dôsledne postavený na webovej technológii, �o umož�uje všetkým používate�om �ahký 
prístup bez nutnosti akejko�vek inštalácie �i modifikácie klientských staníc. Táto technológia znamená dosiahnutie 
vysokej flexibility a sú�asne so zaistením nízkych nákladov na prevádzku a správu. 

 

 
 
Otvorenos� 
Aparát pre nastavenie používate�ských práv s nízkou 
úrov�ou granularity umož�uje bezpe�né a priame spolu-
využívanie údajov s kolegami, partnerskými organizáciami a 
�alšími subjektmi, bez oh�adu na ich geografické 
umiestnenie. 
 

 
 
Solutions Business Manager umož�uje využi� pre 
autentifikáciu používate�ov službu kompatibilnú s LDAP a 
zaisti� tak podporu jediného prihlásenia sa do systému 
(Single sign-on). 
  

Web Server umož�uje využi� multiprocesorové systémy, 
�ím sa dá �ahko zaisti� zodpovedajúci výkon a tiež aj jeho 
zvyšovanie v prípade budúceho širšieho využitia. Solutions 
Business Manager je navrhnutý tak, aby databáza, webový 
server a notifika�ný server mohli by� v prípade požiadavku 
na ve�mi vysoký výkon inštalované na samostatných 
po�íta�och. 
  

Web Server 

• Microsoft IIS 6.0, 7.0, 7.5 a 8.0 
(Windows) 

 

Databáza 
• Microsoft SQL Server 2005, 2008 a 

2012 

• Oracle 10.2.0.4 a 11g 

Prehliada� 

• Firefox 

• MS IE 6.0, 7.0 a novší  

• Netscape 7.2 a 8.1  

• Mozilla 1.7.7  

• Sea Monkey 1.x, 2.x  

• Safari 2.0.3 

• Mobilné zariadenie (Blacberry, Palm, Pocket PC a 
Windows Mobile kompatibilné) 



 

 

 

 
Oblasti nasadenia 

Solutions Business Manager nachádza využitie v organizáciách všetkých ve�kostí, od za�ínajúcich firiem až po 
priemyslové, telekomunika�né, �i finan�ne giganty. Rozsah využitia zahr�uje všetky procesy s charakterom pracovného 
toku, ktoré je ú�elné automatizova�. Typickými IT oblas�ami sú riešenia pre IT Service Management pod�a ITIL alebo 
Application Lifecycle Management (ALM), �i oblas� riadenia procesov projektového riadenia pod�a PRINCE2 a pod. 
 
Riešenie Serena Service Manager (ktorej základnou technológiou je Solutions Business Manager) získala tieto ocenenia 
a potvrdenia kompatibility : 

 
 

 

  
Pink Elephant: ITIL 

Compatible 
Pink Elephant: ITIL 

Innovation of the Year 
2011 

Pink Elephant: ITIL 
Innovation of the Year 

2012 
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Vybrané referencie nasadenia – �R/SR 
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